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O autor 

 

Dom Frei Ângelo Domingos 

Salvador, OFMCap. 

 

Nascido no dia 17.07.1932 

em Segredo (Ipê – RS). É filho de 

Augusto Salvador e Vergínia 

Vazatta. É religioso na Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos, 

sendo membro da Província 

Sagrado Coração de Jesus – Rio 

Grande do Sul /  Brasil. 

 

Fez os estudos primários no Convento São José em Veranópolis-RS, 

posteriormente os estudos secundários no Convento São Geraldo em Ijuí-RS. 

Cursou a faculdade de Filosofia no Convento São Boaventura em Marau-RS. Fez 

sua Profissão Religiosa Temporária no dia 11.02.1951 em Flores da Cunha – RS, 

onde teve a oportunidade de conviver com Frei Salvador Pinzetta, que era “mestre 

de horta e serviços” dos noviços. Frei Ângelo fez sua Profissão Religiosa Perpétua 

no dia 11.02.1954. Cursou a faculdade de Teologia no Convento São Lourenço 

em Porto Alegre - RS e nesta cidade, em 1958 foi ordenado sacerdote. 

Cursou a faculdade de Pedagogia, sendo licenciado também em 

Orientação Educacional pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da UNIJUÍ. Cursou o Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) também fez especialização em Cultura 

Brasileira, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi professor na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UNIJUÍ em Ijuí-RS; na PUC-Rio; 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Foi diretor 

dos Freis Teólogos Capuchinhos; Ministro Provincial dos Capuchinhos do Rio 

Grande do Sul; Diretor do Instituto Teológico da PUC-RS. 

 

https://www.ofmcap.org/it/
https://www.ofmcap.org/it/
http://www.capuchinhos.org.br/caprs
http://www.capuchinhos.org.br/caprs
http://www.capuchinhos.org.br/caprs
http://www.veranopolis.rs.gov.br/home
http://www.ijui.rs.gov.br/
http://www.pmmarau.com.br/
http://www.floresdacunha.rs.gov.br/
http://www.freisalvador.org.br/
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/
http://www.unijui.edu.br/
http://www.puc-rio.br/index.html
http://www.puc-rio.br/index.html
https://ufrj.br/
http://www.pucrs.br/
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No dia 16.03.1981 foi eleito bispo pelo Papa João Paulo II. Recebeu a 

ordenação episcopal no dia 14.06.1981 em Vacaria – RS. Exerceu seu ministério 

episcopal como bispo-auxiliar na Arquidiocese de Salvador – BA, e bispo titular 

na então Prelazia de Coxim – MS, após na Diocese de Cachoeira do Sul – RS e 

por fim na Diocese de Uruguaiana – RS, onde em 2007 completou 75 anos se 

tornando bispo emérito, retornando à Província dos Capuchinhos do RS.  

Ao retornar à Província foi nomeado Postulador Local do Processo de 

Beatificação do Servo de Deus, Frei Salvador Pinzetta. Atuou nesta função, com 

muito empenho e fiel zelo de 2007 até 2018. É o responsável por redigir a “Positio” 

(resumo de vida) de Frei Salvador que foi entregue ao Vaticano em 2012 e no dia 

06 de junho de 2018 foi examinada pelos Consultores Teológicos tendo unânime 

aprovação, fazendo com que o Processo de Beatificação prossiga, tendo Frei 

Pinzetta elevado ao título de “Venerável”, ou seja, um passo antes de ser 

reconhecido “beato”.  

Atualmente dom frei Ângelo faz parte da Fraternidade Imaculada 

Conceição, residindo na Casa de Saúde São Frei Pio de Pietrelcina em Caxias do 

Sul – RS. Hoje exerce a função de Consultor no Processo de Beatificação do Frei 

Salvador Pinzetta, devido a sua idade avançada e problemas de saúde.  

 

 
Dom Frei Ângelo D. Salvador com outros membros do Tribunal Eclesiástico 

do Processo de Beatificação de Frei Salvador Pinzetta e as cópias da 
“Positio” (resumo da vida) para serem enviadas à Roma em 2012.    

 

http://www.vacaria.rs.gov.br/
http://arquidiocesesalvador.org.br/site/
http://www.diocesedecoxim.org.br/
https://www.diocesenet.com.br/home/
http://www.diocesedeuruguaiana.org.br/
https://caxias.rs.gov.br/
https://caxias.rs.gov.br/
http://www.freisalvador.org.br/
http://www.freisalvador.org.br/
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Introdução 

 

Doze Dias com Frei Salvador 

 para alcançar graças e milagres 

 

Na liturgia da Igreja Católica, rezamos a Deus assim: “Nos vossos Santos 

e Santas ofereceis um exemplo para nossa vida, a comunhão que nos une, a 

intercessão que nos ajuda” (Prefácio dos Santos II).  

Neste primeiro texto, com o título “Doze Dias com Frei Salvador”, vamos 

focalizar a sua “intercessão que nos ajuda”. Para que Frei Salvador possa vir a 

ser “beatificado”, é necessária a comprovação de “graças alcançadas”, até mesmo 

de “milagres realizados”.  

O problema não se situa em Deus: Ele pode; Ele quer; Ele deseja favorecer-

nos, concedendo graças e realizando milagres. O problema não está da parte de 

Deus, “em conceder”. O problema está em nós, “em receber”.  

É que para receber de Deus as graças de que precisamos, inclusive 

“milagres”, é necessário “pedir”. É Jesus quem o diz: “Quem pede, recebe” (...). 

Equivale dizer: “Recebe quem pede”.  

Mas para pedir, é necessário ter fé em Deus. Quem não tem fé não pede. 

E quem pede manifesta ter fé. Quem pede pouco, manifesta ter pouca fé. Só quem 

pede muito é que manifesta ter muita fé.  

Inúmeras vezes, Jesus disse: “Tua fé te salvou”; “tua fé te curou”. Para 

receber graças de Deus, há a seguinte sequência: 1) fé em Deus; 2) um pedido 

de quem crê; 3) a ação de Deus. Na verdade, é Jesus quem salva; é Jesus quem 

cura. Mas Jesus salva e cura a quem, acreditando, pede.  

Nos evangelhos consta que várias pessoas conseguiram “graças” de 

Jesus, através da intercessão de amigos ou próximos dele. Alguns gregos 

disseram a Felipe que “queriam ver Jesus”. Felipe pediu ajuda de André, e ambos 

intercederam a Jesus a favor dos gregos (cf. Jo 12, 20-21). Um centurião romano 

recorreu a intercessão e recomendação de anciãos dos judeus para obter de 

Jesus a cura de seu servo (cf. Lc 7, 2-5). A própria Mãe de Jesus, procurando-o, 

conseguiu vê-lo, mediante a intercessão de membros da multidão que disseram a 
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Jesus: “Tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram” (cf. Mt 3, 31-

32). 

O próprio Frei Salvador é exemplo de quem recorre a Deus pela 

intercessão de santos e santas. De fato, Frei Salvador era devoto de Maria, de 

São Luiz Gonzaga e de Santa Terezinha. Recorria a Deus pela intercessão deles. 

“Doze Dias com Frei Salvador” é um convite para praticarmos a oração de 

petição, por intercessão de Frei Salvador: recorramos a Deus por intercessão de 

Frei Salvador, para obter graças, inclusive milagres, segundo nossas 

necessidades, a fim de que Deus seja glorificado no céu e Frei Salvador venha 

ser reconhecido na terra com a honra dos altares. 

  

ORAÇÃO 

Frei Salvador, Servo de Deus, rogai a Deus por mim! 

Frei Salvador, Servo de Deus, rogai a Deus por nós! 

Frei Salvador, Servo de Deus, rogai a Deus por eles! Amém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você deseja comunicar graças recebidas  

ou solicitar orações, mantenha contato com:  

 

CAUSA DE BEATIFICAÇÃO  
DE FREI SALVADOR PINZETTA 

 
Cúria Provincial dos Capuchinhos do RS 
Telefone: 54 3220.3270 / 54 3228.2266 

 
Frei Sérgio Marcello Dal Moro – postulador local 

E-mail: sdalmoro@ofmcaprs.org.br 
Telefone: 54 996 817 297 

 
Av. Alexandre Rizzo, 534C – Desvio Rizzo  

Caixa Postal 27 (95020-972) 
95110-000 – Caxias do Sul – RS 
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Primeiro Dia 

 

Frei Salvador, intercedei a Deus por eles 

 

– Você, como eu, queremos viver como Jesus viveu; santificar-nos como 

Jesus se santificou; rezar como Jesus rezou. Façamo-lo, pela intercessão de Frei 

Salvador! 

 

REFLEXÃO: Jesus viva assim: “Eu me santifico por eles, a fim de que 

também eles sejam verdadeiramente santificados” (Jo 17,19). O centro de 

referência de Jesus não era ele (auto referência); o centro de referência de Jesus 

eram os outros (heteroreferência): o Pai e a humanidade. E esta é a norma 

suprema da vida cristã. A própria santificação pessoal não deve ser “egocêntrica”, 

centrada em si, mas deve vir a ser “altercêntrica”, centrada no “outro”. De fato, o 

Papa Francisco fala com frequência da superação da “auto referência” e um 

teólogo afirma que o cristão deve ser necessariamente “excêntrico”, ou seja, deve 

situar-se necessariamente “fora” do centro. 

Um frade, que conviveu com frei Salvador, dá dele o seguinte testemunho: 

“Um dia perguntamos: Frei Salvador, por que o senhor levanta tão cedo assim? O 

que faz na igreja três horas antes da nossa chegada? Ele respondeu: eu rezo três 

terços a Nossa Senhora e depois me coloco na frente de Jesus […] e digo para 

Ele: olha Jesus, eu estou aqui. Aqui está o teu servo Frei Salvador. Junto com 

Jesus eu lembro os freis, os padres missionários, os doentes que eu visito. Assim, 

Frei Salvador ficava mentalizando as pessoas com quem se relacionava, a família 

e, ao mentalizá-las, as colocava na frente de Jesus”. Entre outras intenções, Frei 

Salvador sempre pedia aos noviços para rezarem em favor dos pecadores e das 

almas do Purgatório. 

Faríamos excelente exercício se, por exemplo, na recitação das várias 

ladainhas, ao invés de responder: “rogai por nós”, suplicássemos assim: “rogai por 

Eles!”. O hábito de cultivar a própria santificação pela santificação deles, para a 

santificação da humanidade, seria uma excelente demonstração de espírito 

cristão e missionário. Peçamos, então, a intercessão de Frei Salvador, sobretudo 
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por eles, a fim de que também eles, toda a humanidade, se santifiquem de 

verdade. 

 

ORAÇÃO 

Ó Deus, pela intercessão de Frei Salvador, rogo-vos que me concedais 

a grande graça de santificar-me, de participar de vossa vida, por outros, a 

fim de que os outros também se santifiquem e participem de vossa vida. 

Sim, ó Deus, que, a exemplo de Frei Salvador, eu venha a ser o terceiro: que 

o primeiro sejais Vós, o Criador do céu e da terra; que o segundo seja o 

próximo, que é nosso irmão, e que, somente em terceiro lugar, esteja eu, a 

quem tornastes filho em vosso Filho. 

Ó Deus, que eu aprenda de Vosso Servo Frei Salvador a interceder, 

não só por mim, mas sobretudo por outros, especialmente pelos pecadores, 

a fim de que retornem ao caminho da salvação, e pelas almas do purgatório, 

a fim de que venham a alegrar-se eternamente na visão de vossa face. 

Amém! 

  
(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 

 

 

Segundo Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus  

para ter vida plena 

 

– Você, como eu, queremos viver bem e plenamente. Os outros também 

querem viver bem e plenamente. Peçamos a Deus esta graça, não somente para 

nós, mas também para eles. É a maior graça que podemos pedir a Deus. Peçamo-

la pela intercessão de Frei Salvador! 

 
REFLEXÃO: Jesus Cristo definiu assim a sua missão no mundo: “eu vim 

para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Em 
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comentário a este texto, santo Irineu afirma: “a glória de Deus está na vida do 

homem”. Significa: quando o ser humano vive bem, Deus é glorificado. Então, se 

queremos glorificar a Deus, devemos esforçar-nos por viver bem. 

Ora, viver bem é viver como Jesus que “ia crescendo, ficando forte e cheio 

de sabedoria. A graça de Deus estava com ele” (Lc 2,40). Em outros termos, Jesus 

“ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens” (Lc 

2,52). São Paulo projeta assim a vida plena do ser humano: “que o próprio Deus 

vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser – o espírito, a alma e o corpo 

– seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (1Ts 

5,32). Logo, viver bem e viver em plenitude as três dimensões fundamentais do 

ser humano: dimensão corporal, dimensão psíquica e dimensão espiritual. 

Os santos esforçavam-se por viver bem as três dimensões de sua 

existência, a partir da dimensão espiritual, vivendo sua existência no espaço vital 

de Deus. Assim, situados no espaço vital de Deus, os santos davam a seu corpo, 

à sua alma e ao seu espírito o significado que eles têm aos olhos de Deus. É por 

isso que os santos, ao lado dos sábios e dos heróis, são modelos perfeitos de 

existência humana. 

Frei Salvador, apesar de sua extraordinária simplicidade, era visto como 

um homem perfeito, sem defeitos. O próprio Promotor de Justiça, cujo ofício era 

o de encontrar “defeitos” na vida de Frei Salvador dizia, com humor, que não tinha 

encontrado provas de que ele tinha tido o pecado original. O seu Mestre de 

Noviciado, interrogado sobre os defeitos de Frei Salvador, respondeu: “De certo 

ele os teve, mas eu não me lembro deles. Frei Salvador chamava a atenção sobre 

si, não por seus defeitos, mas por suas virtudes”. 

 

ORAÇÃO 

Ó Senhor, Jesus Cristo, vós, em vossa vida terrestre, “íeis crescendo 

em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens”. Como 

Membro de vosso Corpo, concedei a mim próprio, por intercessão de Frei 

Salvador, a graça de que “se forme Cristo em mim”, crescendo como vós 

em sabedoria, tamanho e graça, de modo que eu possa, em verdade, vir a 

dizer: já não sou eu quem, sois vós que viveis em mim. 
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Como pais ou irmãos/irmãs, concedei a meus filhos ou irmãos/irmãs, 

por intercessão de Frei Salvador, a graça de eles também, crescerem em 

sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens, a fim de que 

alcancem “a plenitude da estatura de Cristo” (Ef 4,13). Amém! 

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 

 

 

Terceiro Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus 

para ter boa saúde física 

 

 – Você, como eu, queremos ter boa saúde física. Peçamos esta graça, não 

somente para nós, mas sobretudo para outros, e peçamo-la por intercessão de 

Frei Salvador! 

 
REFLEXÃO: Vida humana plena inclui também saúde corporal, que 

envolve, não só o desenvolvimento pleno das potencialidades física, mas também 

a ausência de doenças corporais. Quando falamos de saúde quase sempre nos 

referimos à ausência de doenças que atingem o organismo corporal. 

Ora, o organismo físico humano possui capacidades naturais suficientes 

para desenvolver-se e manter-se, tendo como recurso principal a boa 

alimentação. Quem se alimenta bem, seu organismo físico desenvolve-se bem e 

mantém-se bem. Há profissionais que orientam sobre a boa alimentação. São os 

nutricionistas. Eles podem oferecer informações preciosas para a saúde física 

através de uma adequada alimentação. Além da boa alimentação, há ainda outras 

indicações naturais adequadas para cuidar bem da saúde física, tais como a vida 

moderada, a organização do trabalho, os esportes, a ginástica, o descanso, o 

lazer, etc. Aos esforços para manter o organismo em bom estado dizemos que 

fazem parte da saúde preventiva. 
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Hoje, enfrentamos sérios problemas no campo da produção e distribuição 

de alimentos, que vão desde as modificações genéticas (transgênicos), até o uso 

de agrotóxicos e de elementos químicos. Quase não sabemos mais o que 

estamos adquirindo nos supermercados. Corremos o risco permanente de 

envenenamento coletivo. 

Frei Salvador usava bem dos recursos naturais para manter sua saúde, 

especialmente a boa alimentação. Ele era metódico também na alimentação. 

Escolhia bem o que comer: não tanto o que era “bom”, mas, sobretudo, o que fazia 

“bem”. São muito lembradas as lições de Frei Salvador sobre a vida moderada, 

bem como as brincadeiras e os contos dos noviços a propósito de “chicórias de 

rabo” e “abóboras” de Frei Salvador. 

Mas o próprio Frei Salvador sofreu as consequências do uso indevido de 

agrotóxicos, tendo que suportar uma incômoda e permanente coceira em seu 

organismo físico. Para sua cura, ele recorreu também a águas termais. 

 

ORAÇÃO 

Ó Senhor Jesus Cristo, que formado no seio puríssimo de Maria, 

crescestes sadio na humilde família de Nazaré, nós vos suplicamos, por 

nossa saúde física: que, pela intercessão de Frei Salvador, tenhamos 

sempre boa saúde corporal, durante nossa peregrinação terrestre. 

Seguindo o exemplo de Frei Salvador, saibamos usar bem nossas 

capacidades naturais e os recursos da natureza; que saibamos seguir 

sempre as normas de uma alimentação sadia; que saibamos preferir os 

alimentos que fazem bem àqueles que são gostosos; que saibamos viver 

uma vida moderada com comida e bebida moderadas, sem abusos e 

exageros; que usemos bem os recursos naturais e científicos para 

conservar bem a saúde corporal, a fim de que vivamos uma vida humana 

plena para a vossa maior glória. Amém! 

 
(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 
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Quarto Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus  

para recuperar a saúde 

 

– Você e eu necessitamos ou conhecemos pessoas que necessitam 

recuperar a saúde perdida. Peçamos a Deus esta graça para nós e para eles, por 

intercessão de Frei Salvador! 

REFLEXÃO: A saúde física é naturalmente associada aos meios naturais, 

como a boa alimentação. Por sua vez, a cura de doenças físicas é associada à 

medicina com seus remédios. Quando o organismo se tornou incapaz de manter-

se em boa saúde, pedimos ajuda à medicina, aos médicos e aos remédios. 

A sociedade criou uma vasta organização ligada à recuperação da saúde 

através da medicina, de médicos e remédios. Citem-se os Cursos de Medicina, os 

hospitais, a indústria farmacêutica, as farmácias, o Ministério da Saúde, etc. 

A Igreja Católica também participa do esforço da recuperação da saúde do 

povo, inclusive com a Pastoral da Saúde. Há Congregações Religiosas cujo 

carisma é cuidar da saúde do povo. Como integrante da ação sanitária da Igreja, 

além de insistir na saúde preventiva, menciona-se também os recursos naturais, 

como a alimentação alternativa e remédios homeopáticos. 

É perfeitamente legítimo e necessário recorrer aos meios científicos, ou 

seja, à medicina nos hospitais e aos remédios nas farmácias, evitando-se 

automedicação. E que os remédios farmacêuticos, enquanto atendem algumas 

necessidades, tem também contraindicações, prejudiciais ao organismo. Os 

médicos têm competências para indicar até que ponto as contraindicações são 

suportáveis pelo organismo. 

Frei Salvador, em sua vida, recorreu várias vezes aos meios medicinais em 

hospitais, através de cirurgias. Por duas vezes, ao menos, submeteu-se a 

cirurgias para curar um dedo da mão e varizes. Os últimos dois anos de vida, Frei 

Salvador dedicou-os à Pastoral da Saúde, como Ministro Extraordinário da 

Eucaristia, quando visitava doentes, no hospital e nas residências. 
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ORAÇÃO 

Por intercessão do Servo de Deus, Venerável Frei Salvador, que 

visitava os doentes nas casas e no hospital, ó Deus da vida, Vós que curais 

os enfermos por meio de médicos, esclarecei sua inteligência, iluminai seus 

olhos, dirigi suas mãos, a fim de que realizem a melhor ação e escolham o 

melhor remédio para a recuperação de sua saúde. 

Ó Deus de amor, que cuidais dos doentes por meio de enfermeiros, 

enchei de amor seu coração e de carinho as suas mãos, a fim de que possam 

aliviar suas dores e seus sofrimentos. 

Ó Deus de compaixão, que visitais os enfermos por meio de 

familiares, amigos e ministros, dai-lhes palavras breves, sábias e 

animadoras, a fim de que os consolem no sofrimento e os renovem na 

esperança. 

Senhor Jesus Cristo, que todos participemos com nossos 

sofrimentos dos sofrimentos de Cristo para a Redenção da humanidade. 

Amém! 

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 

 

 

Quinto Dia 
 

Frei Salvador, intercedei a Deus  

para superar a depressão 

 

– Você e eu, podemos ter passado por tempos de depressão. Você e eu 

conhecemos pessoas deprimidas. Peçamos a Deus, com confiança, por 

intercessão de Frei Salvador, a graça ou o milagre de superar a depressão.  

 

REFLEXÃO: O já passado século XX foi caracterizado como o “século dos 

extremos”, também “o século dos contrastes”: século ao mesmo tempo, de luzes 

e trevas; de riqueza e miséria; de inclusão de uns e exclusão de outros. Nós, os 

do século XXI, estamos vivendo suas consequências. Um dos males mais 
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generalizados é a depressão. Atinge crianças e idosos, jovens e adultos, ricos e 

pobres, ateus e religiosos.  

A depressão é como o vento. Não se sabe de onde vem, para vai e nem 

mesmo o que ela é. Sabe-se apenas que a pessoa perde tudo, desde o apetite 

até o ânimo; vai da apatia à angústia; sente-se sem passado, sem presente e sem 

futuro; entra num vazio existencial absoluto; tudo vale nada. Tudo sem razão. 

Nada tem sentido. 

O estilo de vida do Servo de Deus, Frei Salvador Pinzetta apresenta uma 

solução para não cair na depressão e para superá-la: é fazer bem e com gosto 

uma coisa depois da outra, de acordo com o calendário do dia. Em outros termos: 

fazer bem “agora”, “aqui” e “isto”. Não se preocupe com o “antes” ou “depois”, mas 

concentre-se no “agora”. Não sonhe em estar “ali” ou em outro lugar, mas adapte-

se ao “aqui”. Não prefira “aquilo”, mas esforce-se por gostar “disso”.  

Um confrade que conviveu com Frei Salvador nos seus últimos anos de 

vida testemunha que ele era muito metódico. Querendo afirmar a mesma coisa, 

um parente diz que Frei Salvador era muito “metodista”. Possuía uma 

programação diária muito detalhada. Distinguia-se por fazer bem, com gosto, a 

programação do dia. Fazer bem uma coisa depois da outra, eis o segredo de 

superação da depressão. Faça a experiência durante um dia; é suficiente para 

começar a sentir-se melhor. 

 

ORAÇÃO 

Senhor, Jesus Cristo, vós nos convidastes para um encontro 

convosco, dizendo-nos “vós que estais cansados, carregados de fardos ou 

deprimidos; vinde a mim e eu vos darei descanso” (cf. Mt 11,28-30). 

Por intercessão de Frei Salvador, que todos os dias, de manhã, em 

adoração, se apresentava a vós, juntamente com os irmãos/ãs, eu também 

me apresento a vós, com meus irmãos(ãs) e vos digo: eis que nós estamos 

sofrendo do mal humilhante e desgastante da depressão! 

Por intercessão de Frei Salvador, que colaborava convosco, fazendo 

bem e com gosto uma coisa depois da outra, nós vos suplicamos: concedei 

a mim também e a meu irmão(ã) o ânimo necessário e a força indispensável 
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para que, nós também, colaboremos convosco, fazendo bem e com gosto 

as ações de cada dia, uma depois da outra.  

Fazei igualmente que nós, com confiança, vos digamos: se quereis, 

vós podeis nos curar do mal da depressão. Fazei, por fim, que nós, 

alegremente, possamos ouvir de vós: eu quero, sê curado! Muito obrigado! 

Amém.  

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 

 

 

Sexto Dia 

 

Frei Salvador, intercedei a Deus 

 para superar a droga  

 

– Você e eu, talvez, não tenhamos problemas com drogas. Mas, 

certamente, conhecemos pessoas (familiares, parentes, amigos ou vizinhos) que 

tem problemas com drogas. Por intercessão de Frei Salvador, roguemos a Deus 

que nos livre do mal das drogas!  

 

REFLEXÃO: A ampla difusão das drogas tem variadas explicações, entre 

as quais destacam-se: é um bom negócio para quem vende; é aparentemente a 

solução para quem compra. E porque há bons vendedores e bons compradores, 

há bons produtores. Então o consumo não tem limites. Assim, o controle da droga 

confronta-se com três frentes: a dos produtores, a dos vendedores e a dos 

compradores e consumidores. Por isso, o lucro do negócio das drogas supera a 

renda de algumas das grandes potências econômicas mundiais.  

Geralmente, as pessoas recorrem às drogas como refúgio de situações de 

sofrimento. De fato, usam drogas para minimizar sofrimentos, quer ocasionados 

por perdas materiais, quer relacionados à alma humana, como angústias, 

depressões, psicoses, esquizofrenia, vazio existencial, solidão.  



 

DOZE DIAS COM FREI SALVADOR PINZETTA: PARA ALCANÇAR GRAÇAS E MILAGRES 17 

 

A plena recuperação é sumamente problemática. Há inúmeras instituições 

e iniciativas que se empenham para auxiliar pessoas a superar a droga e seus 

danosos efeitos. Muitas delas apelam amplamente aos recursos de fé, através de 

práticas comunitárias de oração, com exercícios ascéticos, como o jejum e a 

abstinência, que conduzem ao autodomínio.  

A vida do Frei Salvador é anterior à expansão das drogas. Mas sua vida 

tinha um antídoto radical às causas do uso de drogas: a plena ocupação nas 

atividades de cada dia. Impossível encontrar Frei Salvador sem fazer nada. Sua 

vida transcorria inteiramente entre “trabalho e oração”. Era fácil encontra-lo: ou 

estava na horta ou estava na capela. Nunca estava desocupado.  

 

ORAÇÃO 

Ó Senhor, hoje, com Frei Salvador, queremos vos apresentar e 

suplicar em favor das pessoas que são vítimas da epidemia das drogas. Por 

intercessão do mesmo Frei Salvador, vos rogamos que digais a cada uma 

delas: “quando estavas sob o peso das drogas e de suas danosas 

consequências, eu te vi (cf. Jo 1, 48). A ti, a quem vi, eu te digo: ‘vem a mim 

tu que estás carregado do fardo das drogas; eu te aliviarei’ (cf. Mt 11, 18) ”.  

Por intercessão de Frei Salvador, concedei às pessoas atingidas pelas 

drogas tal fé que as faça rogar-vos: “se queres, podes curar-me”. Que sua 

fé as faça também esperar que vós lhes digais: “eu quero; fica curado!” (cf. 

Mt 8,3). Amém!  

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 
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Sétimo Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus 

 para a harmonia familiar 

 

– Você e eu, sofremos ou conhecemos situações de desarmonia familiar. 

Por intercessão de Frei Salvador, roguemos a Deus a graça da harmonia familiar 

ou a sua recuperação.  

 

REFLEXÃO: Um dos sofrimentos mais dolorosos e mais frequentes é a 

desarmonia familiar. Quando a desarmonia acontece no seio do grupo familiar é 

mais difícil de superar do que aquela que acontece entre quaisquer outros grupos. 

É que no grupo familiar a desarmonia é evidentemente antinatural. Por isso, é 

também mais dolorosa. Superar a desarmonia familiar é, assim, uma grande 

graça.  

A harmonia familiar é fonte de autoestima. De fato, quando as pessoas, no 

seio familiar, se dão bem entre si, crescem com maior autoestima, tornam-se 

personalidades fortes, de sólido caráter, capazes de enfrentar com coragem as 

dificuldades da vida. As pessoas aprendem a acreditar nas pessoas, quando 

crescem, acreditando nos familiares. A boa convivência social tem sua origem e 

causa na sadia convivência familiar.  

Frei Salvador Pinzetta teve o privilégio de nascer e crescer numa família 

que vivia em plena harmonia. Pais e filhos estavam sempre de acordo em tudo. 

Todos combinavam em tudo: trabalhavam juntos; combinavam juntos as tarefas 

próprias de cada um; em casa rezavam o terço juntos; iam à Missa, na Matriz, e 

ao terço, na comunidade, juntos; quando necessário, combinavam juntos o 

revezamento. No Convento, Frei Salvador se dava bem com todos. Por isso, era 

estimado por todos.  

Na Vida Religiosa, Frei Salvador soube conviver bem com as crises que 

assolaram a Província e sua Fraternidade: nunca tomou partido de grupos, 

orientando-se sempre pela obediência aos superiores, cuja vontade era para ele 
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a vontade de Deus. Por isso, sempre foi tido pelos confrades como “promotor da 

Paz”. 

ORAÇÃO 

Ó Trindade Santa, vós viveis em tal harmonia que sois um só Deus; 

vós sois modelo supremo de vida familiar: por intercessão de Frei Salvador, 

concedei que minha família viva em perfeita harmonia; concedei sobretudo 

que as famílias vivam em perfeita harmonia.  

Ó Filho Divino, enviado do Pai, nascestes, por obra do Espírito Santo, 

no seio de uma Família, que é modelo de todas as famílias: vós sois modelo 

de bom filho; vosso pai, José, é modelo de bom pai, e vossa mãe, Maria, é 

modelo de boa mãe: por intercessão de Frei Salvador, concedei que minha 

família seja como a Sagrada Família de Nazaré; concedei igualmente que as 

famílias sejam como a Sagrada Família de Nazaré.  

Ó Deus, nós vos suplicamos, por intercessão de Frei Salvador, que 

nos concedais a todos – pais, mães e filhos – vivermos, a exemplo do 

mesmo Frei Salvador, como promotores da paz e da harmonia familiar. 

Amém!  

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 

 

 

Oitavo Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus  

para santificar o trabalho 

 

– Você e eu, como todos os cristãos, não só trabalhamos, mas também 

rezamos. Gastamos ao menos metade de nosso tempo nisto. Que podemos nos 

santificar pela oração, é certo. Mas nem todos sabemos que podemos santificar-

nos também mediante o trabalho, a exemplo de Frei Salvador. Como? Vejamos. 
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REFLEXÃO: Certa vez, eu estava celebrando Missa e do altar eu via um 

trabalhador carregando sacos de cimentos. Pensei: eu participo da Redenção de 

Jesus Cristo, celebrando a Missa; ele, participa da Redenção de Jesus Cristo, 

carregando sacos de cimento. Eu sei disto. Talvez ele, infelizmente, não saiba 

disto. Então, devo dizê-lo a ele. “Ai de mim se não anunciar este evangelho” (cf. 1 

Cor 9, 18). 

Pelo batismo, tornamo-nos membros de Cristo. Assim, todos os atos ou 

trabalhos são crísticos, isto é, são redentores, como todos os atos e atividades de 

Cristo. Sim, porque membros de Cristo pelo batismo, os atos do Cristão têm o 

mesmo valor que atos de Cristo. Em razão disto, assim como celebrar a Missa é 

tornar presente a Redenção de Jesus Cristo, assim também carregar sacos de 

cimento é tornar presente a Redenção de Jesus Cristo. Objetivamente, é assim, 

mesmo que não saibamos disto ou mesmo que não pensemos nisto.  

O papa são João Paulo II, na Encíclica Sobre o Trabalho, ensina que se 

santifica no trabalho e mediante o trabalho a pessoa que dá ao trabalho humano 

o significado que ele já tem aos olhos de Deus. Ora, o significado que o trabalho 

humano já tem aos olhos de Deus, é este: ele entra na obra da Redenção; ele 

participa da obra da Redenção; ele torna presente a obra da Redenção.  

A vida de Frei Salvador era “oração e trabalho”. Se não estava rezando, 

estava trabalhando; se não estava trabalhando, estava rezando. E rezava 

continuamente durante o trabalho. Procedendo assim, Frei Salvador – talvez sem 

pensar nisto e talvez sem saber disto, mas porque queria fazer em tudo a vontade 

de Deus – dava ao trabalho o significado que ele já tem aos olhos de Deus, ou 

seja, o trabalho entra na obra da Redenção. Por isso, seu superior dizia: “Frei 

Salvador ‘é modelo de oração e trabalho’ para ‘todos os religiosos’”.  

 

ORAÇÃO 

Ó Deus, vós nos dissestes: “sede perfeitos e santos como eu sou 

perfeito e santo” (cf. Mt 5, 48). Senhor, não estais exagerando? Se realmente 

é vossa vontade que sejamos perfeitos e santos, nós vos rogamos, por 

intercessão de Frei Salvador, que nos concedais a graça de buscarmos 

aquela santidade que vós quereis de nós, a exemplo do mesmo Frei 

Salvador.  
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Ó Deus, através de Paulo vós nos dissestes: tudo o que disserdes ou 

fizerdes que seja sempre no nome do Senhor Jesus (cf. Cl 3, 17). Por 

intercessão de Frei Salvador, concedei-nos a graça de santificar o nosso 

trabalho e de santificar-nos mediante o trabalho, atribuindo a ele o sentido 

redentor que vós já lhe destes. Amém.  

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 

 

 

Nono Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus 

para valorizar o sofrimento 

 

– Você e eu, devemos fazer de tudo para não sofrer, lutando sempre por 

boa saúde. Mas, em razão de nossa finitude, o sofrimento e a doença são 

inevitáveis. Como tirar proveito da doença e do sofrimento? 

 

REFLEXÃO:  Causa surpresa o fato de que muitos santos, não só 

buscavam o sofrimento, mas também se alegravam com ele. São Paulo escreve: 

“alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós” (Cl 1, 24ª). Para 

psiquiatras, alegrar-se por sofrer é indício certo de anormalidade psíquica. Como 

se explica, então, a alegria de são Paulo e de outros santos? São Paulo justifica: 

mediante o sofrimento, “completo, na minha carne, o que falta às tribulações de 

Cristo, em favor de seu Corpo que é a Igreja” (Cl 1, 24b). 

O Vaticano II ensina que a humanidade de Jesus Cristo, na unidade da 

Pessoa do Verbo, é o instrumento de salvação dos seres humanos (cf. SC. 5b). 

Ora, a humanidade completa e total de Jesus Cristo é Cristo histórico, como 

cabeça, e os cristãos, como seus membros. Então podemos pensar assim: os 

sofrimentos de Cristo Cabeça, do Cristo histórico, que viveu na Palestina há dois 

mil anos, salvaram os seres humanos de seu tempo; e os sofrimentos de Cristo, 

pelos membros de seu Corpo, os cristãos, vão salvando os seus humanos, através 
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de todos os tempos e lugares. Assim, aqui, onde eu estou, e agora, quando eu 

vivo, Jesus salva as pessoas do meu tempo e do lugar onde estou, através de 

meus sofrimentos, pois sou membro da humanidade de Cristo.  

Dizendo de outro modo, através de meus sofrimentos prolongo e estendo 

a Redenção de Jesus Cristo até o tempo, em que vivo, e até o lugar, onde eu 

estou. Quando viajo de ônibus, posso pensar assim: andando pela estrada com o 

ônibus, vou estendendo, como por um manto, a redenção de Jesus sobre todas 

as pessoas, que encontro pelo caminho. De fato, com minha vida, com meu 

trabalho, com meus sofrimentos, vou completando a Redenção de Jesus Cristo, 

em favor da humanidade.  

Quem passa por sofrimentos corporais tem em Frei Salvador um 

companheiro experimentado. De fato, a vida de Frei Salvador foi marcada por 

diversos sofrimentos físicos. Os que conviveram com Frei Salvador são unânimes 

em dizer que ele nunca se queixava, como também não falava de seus 

sofrimentos, mas vivia sempre alegre, sorridente e tranquilo. 

 

ORAÇÃO 

Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Frei Salvador peço-vos hoje: 

dai-me a graça de, em todas as manhãs, quando despertar do sono, vos 

dizer: muito obrigado, Senhor, porque estou recebendo mais um dia para eu 

participar melhor de vossa vida divina e para vós prolongardes a vossa 

Redenção em favor da humanidade através de minha vida, de meus 

trabalhos e de meus sofrimentos. De modo particular suplico-vos, por 

intercessão do mesmo Frei Salvador, que tudo o que peço para mim, vós o 

concedais a todas pessoas cujos nomes estou apresentando nesta oração. 

Amém!  

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 
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Décimo Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus 

para pedir e receber milagres 

 

– Você, eu e os outros podemos ter necessidade de um milagre. Peçamos 

a Deus, com confiança, por intercessão de Frei Salvador, a graça de um milagre.  

 

REFLEXÃO: Há casos de doenças, em que o organismo já não é capaz de 

defender-se por si mesmo e nos quais a medicina, com seus remédios, já não 

alcança resultados positivos. Mesmos nestes casos, há ainda uma solução: a 

intervenção de Deus, mediante um milagre. Podemos ter certeza de que Deus 

realiza muito mais milagres do que aqueles que chegam ao nosso conhecimento 

ou sabemos demonstrar.  

Contudo, nos evangelhos, consta que Deus intervém a propósito da saúde 

quando há fé. Jesus cura quando há fé. Não é a fé da pessoa que cura. Quem 

cura é Deus. Mas Deus cura quando a pessoa tem fé. Deus é a causa; a fé é a 

condição. É o mesmo que acontece com o próprio remédio: o remédio cura, desde 

que o organismo humano tenha condições absorver a força curativa do remédio. 

Se não, o remédio não faz mais efeito. Assim, a fé cria condições na pessoa 

humana, habilitando-a receber o “milagre” de Deus. Este é o sentido da frequente 

afirmação de Jesus: “tua fé te salvou”! 

Confiantes na infinita liberalidade do Senhor, devemos ser corajosos, 

ousados e, até mesmo, atrevidos, em pedir a Deus a realização de milagres, 

começando por suplicar-lhe o milagre de uma grande fé. Quem pede, mostra ter 

fé. Quem pede pouco, mostra ter pouca fé. Só quem tem fé extraordinária é que 

pede graças extraordinárias, como os milagres. Deus pode dar e quer dar – fica 

feliz em dar. Mas é necessário que haja quem queira receber. Se não há quem 

queira receber, Deus não pode dar, mesmo que queira. Deus pode fazer milagres, 

desde que nós demonstremos, por nossas súplicas, que queremos recebe-los.  
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ORAÇÃO 

Por intercessão de Frei Salvador, homem de profunda fé, concedei-

nos a fé necessária para recebermos vossos milagres. Como os apóstolos, 

reconhecendo a pequenez de nossa fé, vos suplicamos: “Senhor, aumentai 

a nossa fé” (Lc 17,5).  

Enriquecidos com o dom da fé, vos dizemos, como o leproso: “se 

quereis, tendes o poder de curar-nos”. Com ousadia e atrevimento, nós 

acrescentamos: e se “podeis”, estamos certos de que também “quereis”. 

Por isso, esperamos receber de vós esta resposta: “eu quero, ficai curados” 

(Lc 5,17).  

Sim, ó nosso Deus, por intercessão de Frei Salvador e com a mesma 

fé dele, eu vos digo: se queres, podes curar-me da doença que tenho; se 

quereis, podeis curar meu irmão/ã da doença que ele/a tem. 

Peço-vos ainda: concedei-me a mim ou a meu irmão/ã a graça de 

querer receber o milagre que vós, podendo, quereis nos dar. Peço-vos este 

milagre para a vossa glória e a glorificação de vosso Servo, Venerável Frei 

Salvador, nosso intercessor. Amém!  

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 

 

 

Décimo Primeiro Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus 

para ter uma boa morte  

 

- Você e eu vamos morrer. Há alguma dúvida?! Então, como preparar-nos 

bem para o fim de nossa existência terrestre? 

 

REFLEXÃO: Em relação à nossa existência, nosso pensamento pode 

voltar-se para duas direções: nossa situação atual ou nosso ideal final. Por outro 

lado, em relação ao nosso ideal final, podemos pensa-lo, outra vez, de dois 
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modos: como fim da vida terrestre ou como início da vida celeste. Se diante de 

nós não há outra alternativa senão o fim da vida terrestre, através da morte, a vida 

é um drama e a morte uma tragédia. Então, compreende-se que nada há de mais 

desejável do que a boa saúde física e o prolongamento, tanto quanto possível, 

dos dias da existência terrestre. Tragicamente, nossa vida é uma existência com 

os dias contados!  

O cristão, porém, embora se prepare para a morte, não vive para ela. Tem 

diante de si outra alternativa final: prepara-se e vive para o Grande Encontro, cuja 

realização exige que se passe pela morte. É o Grande Encontro com o Senhor, 

em cuja companhia viveremos por toda a eternidade. O mortal vai ao encontro do 

Eterno, para participar de sua eternidade. Assim, realiza-se plenamente o sonho 

de Deus a respeito das pessoas humanas: o Filho de Deus veio participar da 

natureza humana, a fim de que os seres humanos possam participar da natureza 

divina, vendo a Deus face a face.  

Uma frase define a vida de Frei Salvador: “ele já estava lá”. Quando o 

pároco de Evangelista, ia para a igreja, Hermínio Pinzetta “já estava lá”. Quando 

os frades iam para a capela, Frei Salvador “já estava lá”. Quando o povo ia para 

a Matriz, Frei Salvador “já estava lá”, em seu banquinho, em contemplação diante 

de Deus. Para Frei Salvador, a morte era passagem necessária para poder “estar 

sempre lá”, junto de Deus, no Encontro Definitivo com o Senhor. Para Frei 

Salvador, como para todo o verdadeiro cristão, a vida não é um drama; a morte 

não é uma tragédia; mas tanto a vida quanto a morte são uma festa: a Festa da 

fé, da esperança e da caridade, em comunhão com o Senhor.  

Além disso, Frei Salvador passou morte numa situação privilegiada: passou 

seu último dia de vida no hospital, onde ia visitar os doentes, rodeado de Frades, 

de religiosas e de cristãos, sempre em oração.  

 

ORAÇÃO 

Ó Deus, vós concedestes a Frei Salvador a graça de viver seu último 

dia de vida rodeado de pessoas em oração. Pela intercessão do mesmo Frei 

Salvador, nós vos suplicamos: concedei a nós também a graça de uma boa 

morte, do como como vós desejais. Frei Salvador se preparou para o grande 

encontro, que se segue à morte, mediante frequentes encontros convosco 
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neste mundo, estando lá onde vós estáveis. Concedei a nós também 

preparar-nos para a morte, mediante frequentes encontros convosco, lá 

onde vós estais. De modo particular, vos suplicamos, pela intercessão do 

mesmo Frei Salvador, que os seus devotos recebam a graça de uma morte 

santa, a fim de que todos venhamos a nos encontrar convosco, face a face, 

para sempre, na eternidade. Amém!  

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 

 

 

Décimo Segundo Dia  

 

Frei Salvador, intercedei a Deus 

para ter-vos como santo 

 

- Você, os Frades Capuchinhos, os familiares, o Povo de Flores da Cunha 

e todos os devotos de Frei Salvador temos um grande desejo: que a Igreja o 

declare Santo! 

 

REFLEXÃO: Entre o século XVIII e XIX, fazia-se frequentemente uma 

pergunta teórica sobre o Cristianismo: qual é a essência do cristianismo? Sobre 

isto, foram escritos inúmeros livros, como “O Gênio do Cristianismo” de 

Chateaubriand, ou precisamente com o título “A Essência do Cristianismo”, por 

Feuerbach e, recentemente, pelo bispo/teólogo Bruno Forte. No século XX, 

passou-se à interrogação sobre a eficácia do Cristianismo: qual foi a maior 

contribuição do cristianismo para a civilização mundial?  

A revista italiana “Civiltà Cattolica”, em longo editorial, afirmou que a grande 

contribuição do cristianismo para a civilização mundial são os santos. A tradição 

greco-romana apresentava dois modelos ideias de existência humana, os sábios 

e os heróis. O cristianismo acrescentou um terceiro modelo ideal de existência 

humana: o santo. Hoje, já é habitual dizer-se que há três modelos ideias de vida 

humana: o sábio, o herói e o santo.  
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O Vaticano II, no documento doutrinário sobre a Igreja, destaca “a vocação 

universal à santidade”. Todos os cristãos são chamados a se tornarem modelos 

ideais de existência humana, mediante a santidade de vida. Na mesma Igreja, é 

publicamente reconhecido um Estado de Vida em que as pessoas, que o 

abraçam, e os próprios institutos, que as congregam, fazem da vocação à 

santidade “sua profissão”, coletiva e pública, como sua identidade. São os 

membros e os Institutos de Vida Consagrada. O Papa Francisco estabeleceu o 

ano 2015 como o Ano da Vida Consagrada.  

Frei Salvador propôs-se a viver aquela santidade que Deus queria dele, e 

aconselhava as pessoas a viverem a santidade que Deus quer delas. Para 

conseguir esta meta, Frei Salvador vivia em contínua comunhão com Deus, quer 

no trabalho, quer especialmente na oração. Seu diálogo com Deus era 

permanente e espontâneo conversava com Deus com a mesma naturalidade com 

que nós conversamos entre amigos.  

 

ORAÇÃO 

Ó Pai Santo, que nos chamastes para sermos santos como vós sois 

santo, vos suplico a graça de eu mesmo, viver aquela santidade que vós 

desejais de mim. É isto que Frei Salvador desejava para si mesmo e para os 

outros. Por isso, vos suplico também que deis a todos os que convivem 

comigo que, eles também, recebam de vós a graça de viverem aquela 

santidade que vós desejais que eles vivam. Igualmente, vos suplicamos, por 

intercessão de Frei Salvador, que concedais à Igreja de vosso Filho a graça 

de vir a ser igreja verdadeiramente santa, com aquela santidade que vós 

desejais para ela. Por fim, vos suplicamos que concedais a Frei Salvador a 

graça de ter a sua santidade reconhecida pela Igreja: que a santidade de Frei 

Salvador seja tornada pública pela Igreja e assim todos possam tê-lo como 

“modelo de oração e trabalho”. Amém! 

 

(Mentalizando as pessoas por quem suplicamos, rezemos: Pai-Nosso...Ave-Maria...Glória...). 
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Biografia  

No dia 31 de maio de 1972, falecia, em Flores da Cunha, o Frei Salvador 

Pinzetta – um Frade Capuchinho, da categoria de Irmão Leigo. Era último dia do 

mês de maio, Mês dedicado a Maria Santíssima e véspera da Festa de Corpus 

Christi. Frei Salvador era grande devoto de Maria e da Eucaristia.  

Eram passados pouco mais de 60 anos do dia 29 de julho de 1911, quando 

nasceu, no interior da cidade gaúcha de 

Casca, recebendo o nome de Hermínio 

Pinzetta, o segundo filho de Fiorentino 

Pinzetta e Isabela Romani, descendentes 

de duas famílias de imigrantes italianos, 

ambas procedentes da região de Pádua, na 

Itália.  

Frei Salvador Pinzetta viveu 33 anos 

em sua família, dando exemplo de “oração 

e trabalho”. Orientado por seu Pároco, 

tornou-se Frade Capuchinho, a partir de 

1944, quando viveu a vida de Frade, 

durante 28 anos: por 26 anos, dedicou-se a 

trabalhos hortigranjeiros, e por dois anos, 

até 1972, notabilizou-se como Ministro 

Extraordinário da Eucaristia.  

Frei Salvador viveu toda a vida de 

frade em conventos destinados a formação 

de novos Capuchinhos, porque, no dizer de 

um superior, ela era “modelo de oração e 

trabalho”, e, como tal, era “modelo para todos os frades”, quer por sua palavra, 

quer, especialmente, por seu testemunho. Ensinava aos noviços os trabalhos 

manuais, dizendo no seu dialeto: “fè come fao mi”; “fazei como eu faço”.  

Do jovem Hermínio, seu pároco e confessor declarou que, segundo seu 

parecer, ele jamais cometeu um pecado grave. Um noviço afirmou: “eu vi a 

santidade andando pelos corredores, era Frei Salvador”. Um pároco, que conviveu 

com Frei Salvador, disse dele: “não duvidamos em dizer: este foi o homem de 
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maior virtude que por aqui passou! ”. Um ministro provincial o definiu assim: “eu 

não conheço outro homem igual na face da terra”. Frei Salvador era uma 

unanimidade: todos reconheciam sua santidade; levou vida extraordinária 

realizando atividades ordinárias.  

  

 
 

Pessoas rezam diante do túmulo de Frei Salvador Pinzetta, pedindo ou 
agradecendo graças. O religioso está sepultado na Igreja Matriz Nossa Senhora 
de Lourdes em Flores da Cunha, cidade localizada na Serra Gaúcha onde o frei 
viveu grande parte de sua vida.  

 

 

Saiba mais: 

http://www.freisalvador.org.br/ 

https://www.facebook.com/FreiSalvadorPinzetta 

 

 

http://www.freisalvador.org.br/
https://www.facebook.com/FreiSalvadorPinzetta
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